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معاونت پژوهش و برنامه ريزي
دفتر طرح و برنامه هاي درسي

استاندارد شغل و آموزش
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مديريت شبكهNOVELL- NETWARE

گروه برنامه ريزي درسي فنآوري اطالعات
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نظارت بر تدوين محتوا و تصويب  :دفتر طرح و برنامه هاي درسي
كد ملي شناسايي شغل8152/28 :
اعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي رشته فناوري اطالعات:
شهرام شكوفيان :مدير گروه برنامه ريزي فناوري اطالعات

حوزه هاي حرفه اي و تخصصي همكار براي تدوين استاندارد شغل و آموزش :
اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان آذربايجان شرقي
دانشگاه آزاد اسالمي

فرآيند اصالح و بازنگري :
 محتواي علميمطابق با بازار روزتجهيزات مواد مصرفيابزارآدرس دفتر طرح و برنامه هاي درسي :
تهران – خيابان آزادي  ،خيابان خوش شمالي  ،نبش نصرت  ،ساختمان شماره  ، 2سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور  ،شماره 252
دورنگار

11244666

تلفن

11512266

آدرس الكترونيكي Barnamehdarci @ yahoo.com :
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تهيه كنندگان استاندارد شغل
رديف

نام و نام خانوادگي

1

صبا بایرامی آذر

0

فریبا گلزاری کریمی

9

سپیده امامی

آخرين مدرك
تحصيلي

رشته تحصيلي

شغل و سمت

سابقه كار

آدرس  ،تلفن و ايميل

مرتبط

تلفن ثابت- :
کارشناسی
ارشد

علوم کامپیوتر

کارشناس
کامپیوتر

تلفن همراه 03944061390 :
 5سال

ایمیل :
saba.bairamy@gmail.com
آدرس  :تبریز -خ ولی عصر -رودکی
تلفن ثابت- :

کارشناسی
ارشد

علوم کامپیوتر

کارشناس
کامپیوتر

تلفن همراه 039569040464 :
 5سال

ایمیل :
f.golzari_karimi@yahoo.com

آدرس  :تبریز -خ شمس تبریزی -امیرخیز
تلفن ثابت- :
کارشناسی
ارشد

علوم کامپیوتر

کارشناس
کامپیوتر

تلفن همراه 03166541965 :
 5سال

ایمیل :
sepideh.emamy@gmail.com
آدرس  :تبریز -شهرک باغمیشه-خ میثاق
تلفن ثابت 06110915959 :

علی مالیی

کارشناسی

کامپیوتر

انفورماتیک

ارشد
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مسئول

 4سال

تلفن همراه -:
ایمیل hasanketabi23@gmail.com :

شرکت آذرطالئی
آدرس  :تبریز خیابان بهار

تلفن ثابت 06110939396 :

علی وکیلی
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کارشناس

کامپیوتر

رئیس آموزش
اداره کل فنی و

 4سال

تلفن همراه 03966990605:
ایمیل :

حرفه ای استان
آذربایجان شرقی
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آدرس  :آذربایجان شرقی جاده سنتو

تعاريف :
استاندارد شغل :
مشخصات شایستگی ها و توانمندی های مورد نیاز برای عملكرد موثر در محیط کار را گویند در بعضی از موارد استاندارد حرفه ای نیز گفته می شود .
استاندارد آموزش :
نقشهی یادگیری برای رسیدن به شایستگی های موجود در استاندارد شغل .
نام يك شغل :
به مجموعه ای از وظایف و توانمندی های خاص که از یک شخص در سطح مورد نظر انتظار می رود اطالق می شود .
شرح شغل :
بیانیه ای شامل مهم ترین عناصر یک شغل از قبیل جایگاه یا عنوان شغل  ،کارها ارتباط شغل با مشاغل دیگر در یک حووزه شوغلی  ،مسوئولیت هوا ،
شرایط کاری و استاندارد عملكرد مورد نیاز شغل .
طول دوره آموزش :
حداقل زمان و جلسات مورد نیاز برای رسیدن به اهداف یک استاندارد آموزشی .
ويژگي كارآموز ورودي :
حداقل شایستگی ها و توانایی هایی که از یک کارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار می رود .
ارزشيابي :
فرآیند جمع آوری شواهد و قضاوت در مورد آنكه یک شایستگی بدست آمده است یا خیر  ،که شامل سه بخش عملی  ،کتبی عملی و اخالق حرفه ای
خواهد بود .
صالحيت حرفه اي مربيان :
حداقل توانمندی های آموزشی و حرفه ای که از مربیان دوره آموزش استاندارد انتظار می رود .
شايستگي :
توانایی انجام کار در محیط ها و شرایط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد .
دانش :
حداقل مجموعه ای از معلومات نظری و توانمندی های ذهنی الزم برای رسیدن به یک شایستگی یا توانایی  .که می تواند شامل علوم پایه ( ریاضی ،
فیزیک  ،شیمی  ،زیست شناسی )  ،تكنولوژی و زبان فنی باشد .
مهارت :
حداقل هماهنگی بین ذهن و جسم برای رسیدن به یک توانمندی یا شایستگی  .معموالً به مهارت های عملی ارجاع می شود .
نگرش :
مجموعه ای از رفتارهای عاطفی که برای شایستگی در یک کار مورد نیاز است و شامل مهارت های غیر فنی واخالق حرفه ای می باشد .
ايمني :
مواردی است که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط کار می شود .
توجهات زيست محيطي :
مالحظاتی است که در هر شغل باید رعایت و عمل شود که کمترین آسیب به محیط زیست وارد گردد.
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نام شغل :
مديريت شبكه NOVELL-NETWARE

شرح شغل
مديريت شبكه  NOVELL-NETWAREدر حوزه فناوري اطالعات بوده و شايستگي هايي از قبيل نصب سيستم
عامل  NOVELL-NETWAREرا روي سرور مركزي و سيستم هاي گيرنده نصب ،راه اندازي و مديريت كند و
امنيت كاري شبكه را به عهده دارد و اين شغل با مشاغل برنامه نويس رايانهاي در ارتباط است .
ويژگي هاي كارآموز ورودي :
حداقل ميزان تحصيالت  :فوق دیپلم کامپیوتر
حداقل توانايي جسمي  :سالمت کامل
مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد  :ندارد
طول دوره آموزش :
طول دوره آموزش

:

 511ساعت

ـ زمان آموزش نظري

:

 21ساعت

ـ زمان آموزش عملي

:

 01ساعت

ـ كارورزي

:

 -ساعت

ـ زمان پروژه

:

 -ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
آزمون عملي %45 :
آزمون كتبي عملي %05 :
اخالق حرفه اي %10 :
صالحيت هاي حرفه اي مربيان
 -لیسانس مهندسی کامپیوتر با گرایش نرم افزار باحداقل  9سال سابقه کار
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٭ تعريف دقيق استاندارد ( اصطالحي ) :
نصب ،راه اندازي  ،كنترل و مديريت شبكه هاي NOVELL-NETWARE

٭ اصطالح انگليسي استاندارد ( و اصطالحات مشابه جهاني ) :
Managing Computer Networks of NOVELL-NETWARE

٭ مهم ترين استانداردها و رشته هاي مرتبط با اين استاندارد :
رشته  :كامپيوتر

٭ جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسيب شناسي و سطح سختي كار :

الف  :جزو مشاغل عادي و كم آسيب 
ب  :جزو مشاغل نسبتاً سخت



ج  :جزو مشاغل سخت و زيان آور 

طبق سند و مرجع ......................................... :

طبق سند و مرجع ......................................
طبق سند و مرجع ......................................

د  :نياز به استعالم از وزارت كار 
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استاندارد شغل
 شايستگي هارديف

5
8
2
4

توانايي ها

تحلیل شبكه های کامپیوتری
آنالیز معماری سیستم عامل NOVELL-NETWARE
تحلیل و تحلیل و بكارگیری دستورات ورود به شبكه
ایجاد امنیت در شبكه NOVELL-NETWARE

1

آنالیز و آنالیز و اجرای دستورات و برنامه ها در شبكه

6

آنالیز و آنالیز و چاپ در شبكه

0

آنالیز و آنالیز و بكارگیری دستورات خط فرمان

2

تحلیل و اجرای دستورالعمل روی FILESERVER

9
51
55
58
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استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزشي

عنوان شايستگي ها:
تحلیل شبكه های کامپیوتری

زمان آموزش
نظري

عملي

جمع

2

4

1

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

دانش :
 اهداف و مزایای ایجاد شبكه ها توپولوژی(ساختار شبكه های کامپیوتری) معماری شبكه های کامپیوتریانواع مقیاس بندی شبكه های کامپیوتری مدل مرجع OSIو انواع الیه ها در آن مدل مرجع TCP/IPوانواع الیه ها در آنمهارت :
 تحلیل شبكه های کامپیوتری تحلیل انواع توپولوژی(ساختار شبكه های کامپیوتری) انتخاب معماری شبكه های کامپیوتری تحلیل معماری شبكه های کامپیوتری مقیاس بندی شبكه های کامپیوتری تحلیل مدل مرجع OSIو انواع الیه ها در آن تحلیل مدل مرجع TCP/IPوانواع الیه ها در آننگرش :
 -بهبود و گسترش شبكه های کامپیوتری

مصرفي و منابع آموزشي

 -رایانه

 00دقیقه
00دقیقه
00دقیقه
00دقیقه
00دقیقه
00دقیقه

 وسایل کمک آموزشینرم افزار سيستم عاملNOVELL-NETWARE

-تجهیزات اتصال به اینترنت

90دقیقه
00دقیقه
90دقیقه
 00دقیقه
 00دقیقه
1
1

ایمنی و بهداشت :
 رعایت آرگونومی به هنگام کار با رایانهتوجهات زیست محیطی :
-
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استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزشي

عنوان شايستگي ها:

زمان آموزش

آنالیز معماری سیستم عامل NOVELL-NETWARE

نظري

عملي

جمع

4

66

64

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
 -نرم افزار FILESERVER

90دقیقه

 -قابلیت های NETWARE

 90دقیقه

 -روش های جلوگیری از بروز از دسوت رفوتن اطالعوات یوا فایول در

 90دقیقه

 رایانه وسایل کمک آموزشی-نرم افزار سيستم عامل

سیستم عامل شبكه

NOVELL-NETWARE

Dead Lock -

 90دقیقه

Transaction Tracking -

 90دقیقه

 -اجزای شبكه در سیستم عامل NETWARE

 90دقیقه

 -مفهومSHELL

 90دقیقه

 -مفهوم درایو در شبكه

 90دقیقه

-تجهیزات اتصال به اینترنت

مهارت :
 -نصب و راه اندازی نرم افزار FILESERVER

0

 -اجرای روش هوای جلووگیری از بوروز از دسوت رفوتن اطالعوات در

0

سیستم عامل شبكه
 -بررسی سخت افزار های مورد نیاز در راه اندازی شبكه

0

 -تحلیل نرم افزار های مربوط به SHELL

0

 -ایجاد درایو در شبكه

0
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استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزشي

عنوان شايستگي ها:

زمان آموزش

آنالیز معماری سیستم عامل NOVELL-NETWARE

نظري

عملي

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

نگرش :
 رعایت قانون کپی رایتایمنی و بهداشت :
 رعایت آرگونومی به هنگام کار با رایانهتوجهات زیست محیطی :
-
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استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزشي

عنوان شايستگي ها:

زمان آموزش

تحليل و تحليل و بكارگيري دستورات ورود به شبكه

نظري

عملي

جمع

4

66

64

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
 -مراحل ورود به شبكه

1

 -کشو ابزار های منوی()Menu Utilities

1

 -روش های تخصیص درایو به یک کشو شبكه

1

 رایانه وسایل کمک آموزشی-نرم افزار سيستم عامل

مهارت :

NOVELL-NETWARE

 -اجرای مراحل ورود به شبكه

0

 -ایجاد کشو با ابزار های منوی

0

 -ایجاد کشو با دستورات خط فرمانCommand Line Utilities

0

 -تخصیص درایو به یک کشو شبكه باSession

0

 -تخصیص درایو به یک کشو شبكه باMap

0

نگرش :
 بهینه سازی دستورات شبكهایمنی و بهداشت :
 رعایت آرگونومی به هنگام کار با رایانهتوجهات زیست محیطی :
-
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-تجهیزات اتصال به اینترنت

استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزشي

عنوان شايستگي ها:
ایجاد امنیت در شبكه NOVELL-NETWARE

زمان آموزش
نظري

عملي

جمع

6

66

24

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني
توجهات زيست محيطي مرتبط

دانش :
 نظام امنیتی حاکم بر شبكهNETWARE امنیت ورود به شبكه سیستم Intrunder Detection/Lockout طریقه ایجاد و حذف مدیر قسمت روش های کنتورل و تخصویص مجووز هوای کواربران بورای انجوامعملیات در شبكه
 مشخصه فایل و کشو متغیرهای شناسایی و بررسیمهارت :
 ایجاد دستورالعمل کلی ورود به شبكه تعریف کردن کاربر در شبكهNETWARE تعریف کردن گروه در شبكهNETWARE بررسی امنیت ورود به شبكه با استفاده از SYSCON بررسی امنیت ورود به شبكه با استفاده از SETPASS نصب سیستم Intrunder Detection/Lockout ایجاد و حذف مدیر قسمتایجاد مسئول امنیتیتخصیص مجوزهای مختلف کاربران برای انجام عملیات در شبكهتغییر مشخصه فایلبررسی متغییرهای شناسایی و عملگرهای مقایسه اینگرش :
 افزایش امنیت در شبكه NETWAREایمنی و بهداشت :
 رعایت آرگونومی به هنگام کار با رایانهتوجهات زیست محیطی :
-
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تجهيزات  ،ابزار  ،مواد
مصرفي و منابع آموزشي

 -رایانه

1
0
 90دقیقه
 90دقیقه
0

 وسایل کمک آموزشینرم افزار سيستم عاملNOVELL-NETWARE

-تجهیزات اتصال به اینترنت

1
1
1
1
1
0
0
1
1
0
6
0
0

استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزشي

عنوان شايستگي ها:

زمان آموزش

آنالیز و آنالیز و اجرای دستورات و برنامه ها در شبكه

نظري

عملي

جمع

2

1

8

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
 -روش های ایجاد منو

1

 -ابزارهای منوی

0

 -اصول بازیابی و از بین بردن فایل های پاک شده

 90دقیقه

 -ایجاد محدودیت حجم کشو و هارد دیسک

 90دقیقه

 رایانه وسایل کمک آموزشینرم افزار سيستم عاملNOVELL-NETWARE

مهارت :
 -ایجاد منو

0

 -پیاده سازی ابزارهای منوی

0

 -بازیابی یک فایل پاک شده

1

 -از بین بردن فایل های پاک شده

1

 -ایجاد محدودیت حجم کشو

1

 -ایجاد محدودیت حجم هارد دیسک برای کاربر

1

نگرش :
 بهینه سازی دستورات شبكهایمنی و بهداشت :
 رعایت آرگونومی به هنگام کار با رایانهتوجهات زیست محیطی :
13

-تجهیزات اتصال به اینترنت

استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزشي

عنوان شایستگی ها:

زمان آموزش

آناليز و آناليز و چاپ در شبكه
نظري

عملي

جمع

5

2

64

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
PRINTSERVER -

 90دقیقه

 -چاپگر()PRINTER

 90دقیقه

 -صف()QUEUE

 90دقیقه

 -فرم ،تابع،حالت

1

DEVICE-

 90دقیقه

JOB -

 90دقیقه

 -روش های چاپ روی شبكه

 90دقیقه

 -روش های کنترل سیستم آنالیز و آنالیز و چاپ در شبكه

 90دقیقه

 -اصول فارسی کردن چاپگر شبكه

 90دقیقه

 رایانه وسایل کمک آموزشینرم افزار سيستم عاملNOVELL-NETWARE

-تجهیزات اتصال به اینترنت

مهارت :
 -راه اندازی PRINTSERVER

1

 -راه اندازی چاپگر

1

 -بررسی صف ،فرم ،تابع ،حالت

0

 -تحلیل مفهوم  DEVICEو استفاده از آن

1

 -تحلیل مفهوم  JOBو استفاده از آن

1

 -اجرای روش های چاپ روی شبكه

0

 -فارسی کردن چاپگر شبكه

1
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استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزشي

عنوان شایستگی ها:

زمان آموزش

آناليز و آناليز و چاپ در شبكه
نظري

عملي

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

نگرش :
 بهینه سازی استفاده از آنالیز و آنالیز و چاپ در شبكه NETWAREایمنی و بهداشت :
 رعایت آرگونومی به هنگام کار با رایانهتوجهات زیست محیطی :
-
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استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزشي

عنوان شايستگي ها:

زمان آموزش

آناليز و آناليز و بكارگيري دستورات خط فرمان

نظري

عملي

جمع

3

1

2

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
 -دستورات خط فرمان براي ايجاد كشو

 00دقیقه

 -دستورات خط فرمان براي تخصيص درايو

 00دقیقه

 -دستورات خط فرمان مربوط به امنيت شبكه

 00دقیقه

 -دستورات خط فرمان براي ورود به شبكه

 00دقیقه

 -دستورات خط فرمان مربوط به چاپ

 00دقیقه

 -دستورات خط فرمان براي كار در محيط شبكه

 00دقیقه

 رایانه وسایل کمک آموزشینرم افزار سيستم عاملNOVELL-NETWARE

-تجهیزات اتصال به اینترنت

مهارت :
 -اجرای دستورات خط فرمان براي ايجاد كشو

1

 -اجرای دستورات خط فرمان براي تخصيص درايو

1

 -اجرای دستورات خط فرمان مربوط به امنيت شبكه

1

 -اجرای دستورات خط فرمان براي ورود به شبكه

1

 -اجرای دستورات خط فرمان مربوط به چاپ

1

 -اجرای دستورات خط فرمان براي كار در محيط شبكه

1

نگرش :
 بهره برداری از شبكهایمنی و بهداشت :
 رعایت آرگونومی به هنگام کار با رایانهتوجهات زیست محیطی :
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استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزشي

عنوان شايستگي ها:

زمان آموزش

تحليل و اجراي دستورالعمل روي FILESERVER
نظري

عملي

جمع

3

8

`66

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ايمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زيست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
(NLM -قطعات قابل اتصال)

 90دقیقه

 -اصول اجرای NLM

 90دقیقه

-انواع NLM

 90دقیقه

 -فایل های NCF

 90دقیقه

 -فرمان های کنسول

1

 رایانه وسایل کمک آموزشینرم افزار سيستم عاملNOVELL-NETWARE

-تجهیزات اتصال به اینترنت

مهارت :
 -بررسی (NLMقطعات قابل اتصال) و اتصال آنها

0

 -اجرای NLM

1

 -تحلیل انواع NLM

0

-بررسی فایل های NCF

1

 -اجرای فرمان های کنسول

0

نگرش :
 بهینه سازی FILESERVERایمنی و بهداشت :
 رعایت آرگونومی به هنگام کار با رایانهتوجهات زیست محیطی :
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 برگه استاندارد تجهيزات  ،مواد  ،ابزارنام

رديف

تعداد

مشخصات فني و دقيق

پردازنده دوهسته ای  DVDRW ، Ram 4GB ،یک دستگاه برای هر  9نفر

1

رایانه

0

دیتا پروژکتور

یک دستگاه برای هر کارگاه

9

میز کامپیوتر

یک عدد برای هر دستگاه

6

صندلی گردان

یک عدد برای هر نفر

5

فلش مموری

حداقل 6GB

یک عدد برای هر سیستم

4

پرینتر

سیاه و سفید لیزری

یک دستگاه برای هر کارگاه

6

نرم افزار سیستم

یک عدد

عامل NETWARE

9

3
10
توجه :
 تجهيزات براي يك كارگاه به ظرفيت  51نفر در نظر گرفته شود . ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود . -مواد به ازاء يك نفر كارآموز محاسبه شود .
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توضيحات

 منابع و نرم افزار هاي آموزشي ( اصلي مورد استفاده در تدوين و آموزش استاندارد )رديف

عنوان منبع يا نرم افزار

5

مديريت شبكه هاي

مترجم

مولف
شركت نرم افزاري سينا

----

سال
نشر

1939

محل نشر

تهران

كامپيوتري

ناشر يا توليد
كننده

انتشارات
سيمين

8
2
4
1

 ساير منابع و محتواهاي آموزشي ( پيشنهادي گروه تدوين استاندارد ) عالوه بر منابع اصليسال نشر

مولف  /مولفين

رديف

نام كتاب يا جزوه

5

شبكه هاي كامپيوتري 5222

دكتر داود كريم

8

شبكه هاي كامپيوتري 5222

مترجم/

محل

مترجمين

نشر

---

تهران

ناشر

توضيحات

دانشگاه پيام نور

---

زادگان مقدم
دكتر اميرمسعود
رحماني

2
4
1

19

---

تهران

پوران پژوهش

---

فهرست سايت هاي قابل استفاده در آموزش استاندارد

1.www.ieee.org
2.www.Gigapedia.com
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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